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BAVONA TP6100 SOFTTOP | TP6500 HARDTOP

Dakvariant Softtop

Gepatenteerd kettingsysteem

TP6100 Softtop
• Elegante oplossing ter bescherming tegen zon en regen
• Grote afmetingen tot 36 m2 met slechts 4 staanders
• Lichte corrosiebestendige aluminium constructie in
hoekig design
• Modulair pergolasysteem met twee dakvarianten: kantelbare
aluminium lamellen tot 115 ° ( Hardtop ), gepatenteerde
vouwzonwering met waterdicht pvc-doek ( Softtop )
• Het patent voorziet in een slanke constructie met hoge
windstabiliteit
• Een groot aantal montagemogelijkheden: vrijstaand,
wand- of hoekmontage
• Standaard electronische motoraandrijving
• Geïntegreerde hemelwaterafvoer via de binnenkant
van de steunen
• Opties: geïntegreerde, dimbare LED-verlichting in de lamellen
( TP6500 ); dimbare LED-verlichting in de goot ( direct/indirect );
schuifbare zij- en frontbeglazing; aluminium systeemvloer
SB4700 ( I.S.L.A. Concept )
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Dakvariant Hardtop

Geïntegreerde hemelwaterafvoer

LED-verlichting

TP6500 Hardtop
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*vanaf 401 cm met 2 dakmodules
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277 cm

4

CLASS
BEAUFORT 7

CLASS
BEAUFORT 6

max. 62 km / h
tot 150 km/u in gesloten toestand ( lamellen )
met zijbeglazing ( max. 15 m 2 )

max. 50 km / h
met screen
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SB4700

TP6500 Zijaanzicht

TP6500 Vooraanzicht ( 2 dakmodules )

COLOURS

FABRICS

ELECTRICS

Ontdek tal van mogelijkheden bij de keuze
van de framekleuren.

Kies uit een ruim aanbod van stoffen
en kleuren.

Meer comfort door automatisering,
besturings- en verlichtingssystemen.

HET TERRAS ALS RECREATIEVE
RUIMTE – BIJ ELK WEERTYPE
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